KATA PENGANTAR
“Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh”
Syukur alhamdulilah penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang mana
atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan
penulisa skripsi ini tepat pada waktunya yang penulis beri judul “ ANALISIS
PENGAWASAN DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU TERHADAP
DEPOT AIR MINUM ISI ULANG (STUDI KASUS DI KECAMATAN
TAMPAN).
Shalawat beserta salam tidak lupa penulis ucapkan untuk Baginda Nabi
Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi umat islam. Semoga shalawat
beserta sala selalu tercurahkan kepada Beliau dan para Sahabat-sahabatnya dan
semoga kita tergolong pada orang-orang ahli syurga. Amin ya Rabb.
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi syarat memperoleh gelar
Sarjana Administrasi Negara (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau.
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari
kesempurnaan dan masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki. Oleh karena
itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan
skripsi ini sehingga dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.
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Sehubungan dengan itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan
terimakasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu
dan memotivasi baik moril.
maupun materil dalam penyelesaian skripsi ini, mudah-mudahan mendapat pahala
di sisi Allah SWT. Dengan segala kerendahan hati, penulis menghaturkan banya
terimakasih kepada:
1. Keluarga tercinta, Ibunda (Yenneniwati) dan Ayahanda (Arnom) yang tak
henti-hentinya memberikan dukungan moril dan materil serta dukungan
doa kepada penulis.
2. Bapak Prof. DR. H. Munzir Hitami, MA selaku Rektor Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif Qasim Riau.
3. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP,Mec selaku Dekan Fakutas Ekonomi dan
dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau.
4. Bapak Rusdi, S. Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara
5. Ibu Weni Puji Astuti, S.sos, MKP selaku Sekretaris Jurusan Administrasi
Negara
6. Bapak Chandra Jon Asmara, S. Sos, M.Si selaku Pembimbing Skripsi
Penulis yang telah banyak meluangkan waktu serta pikiran dalam
membimbing penulis guna penyelesaian skripsi ini.

iii

7. Bapak dan Ibu Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah
banyak memberikan ilmu pengetahuan serta wawasan kepada penulis dan
kepada seluruh Staf Pegawai Fakultas ekonomi dan Ilmu Sosial.
8.

Selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru serta para Staf Pegawai
yang telah ikut berpartisipasi dalam penelitian ini yang mana telah banyak
membantu penulis dalam mengumpulkan data dan informasi yang
diperlukan.

9. Untuk seluruh teman-teman seperjuangan Jurusan Administrasi Negara
Angkatan 2013 khususnya Lokal ANA K dan buat semua teman-teman
yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu.
Akhirnya atas segala bantuan dari semua pihak, penulis ucapkan terima
kasih sebesar-besarnya semoga semua ini dapat bermanfaat bagi kita semua.
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